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EL NOU VIRTUAL
El Virtual estrena format. A partir d’ara el butlletí serà una eina informativa de
les tasques desenvolupades per l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
d’Artés. L’objectiu per tant és explicar la feina feta. La seva publicació serà
semestral.
OCUPACIÓ
Durant el primer semestre de 2017, s’han atès a 63 persones demandants
d’ocupació. Un 65% dels quals són dones i un 35% homes. Més del 50% es troba
entre els 30 i els 50 anys d’edat, i un 25% dels usuaris són majors de 50 anys. En
aquest període 40 persones han trobat feina. S’han realitzat 128 seguiments i 54
entrevistes. S’han gestionat 3 ofertes de treball. Pel què fa a la relació amb el
teixit empresarial, s’han donat d’alta al servei a 15 noves empreses.
En aquest àmbit també és oportú assenyalar que l’Ajuntament d’Artés ha
contractat 5 persones que es trobaven en situació d’atur pel desenvolupament
de projectes subvencionats per la Diputació de Barcelona dins del programa
complementari de foment de l'ocupació local 2017-2018, des de maig de 2017
fins a gener 2018 (8 mesos), i també 3 persones dins del pla d’inserció laboral
d’Artés (2 netejadores i 1 ajudant de dinamitzador juvenil).
El servei d’orientació laboral i ocupació rep el suport financer de la Diputació de
Barcelona a través de diversos projectes alguns dels quals en coordinació amb
ajuntaments propers com Avinyó i Sallent i d’altres liderats pel Consell Comarcal
del Bages.
EMPRENEDORIA I MICROCRÈDITS
En aquesta primera part de l’any s’han atès 9 persones amb voluntat d’iniciar
una nova activitat econòmica. Amb tot, els principals esforços en aquest àmbit,
han consistit en el disseny d’un nou projecte de Microcrèdits per a persones
emprenedores. A hores d’ara es disposa de les bases de l’actuació i durant el
segon semestre de 2017 es portarà a terme l’execució i l’atorgament d’aquests
línies de crèdit. Com a característiques principals, convé destacar que seran
crèdits d’uns 3.000 euros, sense tipus d’interès i sense necessitats d’aval, a
retornar en 4 anys i on el què es valorarà serà la qualitat de projecte. Per altra
banda, l’Ajuntament ha entrat al Cens Local de Serveis a les Empreses de la
Diputació de Barcelona, aquesta admissió suposa obtenir finançament per les
estructures tècniques d’assessorament a l’emprenedoria a partir del 2018.

- Obtenció de pressupost i primeres accions tècniques per l’asfaltament de la
part del carrer Manresa que queda pendent (a partir de la cruïlla amb el
carrer Narcís Monturiol).
- Execució del conveni entre AEPA i Ajuntament, de 2.600 euros i que
permetrà tirar endavant la instal·lació de càmeres de videovigilància al
Polígon.

Les gestions tècniques que es realitzen al polígon d’Artés, compten amb el
suport del projecte Polígons d’Activitat Econòmica del Bages 2017, coordinat pel
Consell Comarcal del Bages i finançat per la Diputació de Barcelona a través del
Catàleg de Serveis.
COMERÇ
Es realitza un suport tècnic a la Unió de Botiguers d’Artés (UBA) per a la gestió i
tramitació dels ajuts adreçat a entitats representatives del teixit comercial dels
municipis. Aquest ajuts provenen de dues institucions, la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Comerç Artesania i Moda (CCAM) de la Generalitat de
Catalunya. Durant aquest primer semestre s’han realitzat les tasques de
justificació dels ajuts de 2016 i les de sol·licitud de l’ajut de CCAM de 2017. Per
altra banda, també s’ha executat el conveni entre Ajuntament i UBA de 2.600
euros.

NOU REGLAMENT DEL MERCAT
En aquest primer semestre de 2017, s’ha dut a terme tot el procés d’aprovació
del nou Reglament del Mercat de venda no sedentària d’Artés. Aquest
reglament deriva del Decret 162/2015 de la Generalitat de Catalunya i es basa
fonamentalment en l’Ordenança Tipus que va aprovar la Diputació de Barcelona
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, l’1 d’agost de 2016. El nou
reglament incorpora canvis en l’atorgament de noves parcel·les que a partir
d’ara s’hauran de regular a través de concurs públic. Igualment, també estableix
una normativa més detallada sobre els processos de traspàs de l’activitat,
entre altres aspectes. Per al proper semestre es preveu obrir la primera
convocatòria del concurs per accedir a noves parcel·les del mercat.

57a FIRA D’ARTÉS, RENOVACIÓ I SECTORIALITZACIÓ
Des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artés es porta a terme
la gestió de la Fira d’Artés. Enguany, una de les tasques que ha comportat més
esforços ha estat tot el procés de sectorialització de l’exposició de la Fira.
Aquesta ha estat la principal novetat, però també hi ha hagut quelcom més,
com la recuperació de l’exposició de vehicles de competició, l’espai de Sant Jordi
del Parc de Can Crusellas, la renovada Nit de l’Expositor, la demostració de
treballs forestals i, finalment, la millora d’alguns serveis adreçats als propis
expositors, com la connexió wifi o el subministrament elèctric en alguns punts
de la fira.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
Conjuntament amb l’Ajuntament d’Avinyó es va obtenir una ajut del Catàleg de
Serveis de la Diputació de Barcelona, destinat a elaborar un Pla Estratègic
Integral de la Vall de la Gavarresa. Aquest document té dos grans pilars, per
una banda, la realització d’una diagnosi sobre el desenvolupament econòmic
del territori, i per l’altra l’estructuració d’un pla d’acció de promoció econòmica
i desenvolupament. Durant aquest primer semestre de l’any, s’ha dut a terme la
diagnosi socioeconòmica els resultats de la qual es presentaran en breu.

TURISME
S’han sol·licitat diversos serveis de senyalització de camins, itineraris i llocs
d’interès. Per una banda, hi ha el projecte dels paleocanals, per altra banda,
s’està immers en un procés de senyalització del camí ramader central que
travessa el municipi entrant pel Pont de Cabrianes i sortint per la gravera
direcció a Avinyó. Bona part d’aquests processos compten amb el suport de la
Diputació. Finalment, enguany el Consell Comarcal del Bages ha editat diversos
documents promocionals de la comarca en els que també apareix l’oferta
enogastronòmica d’Artés. La gestió dels continguts s’ha dut a terme des de
Promoció Econòmica.

POLÍGON SANTA MARIA D’ARTÉS
Pel què fa al Polígon d’Artés s’han realitzat diverses accions sempre en
coordinació amb l’Associació d’Empresaris del Polígon.
- 6 reunions mensuals de coordinació entre AEPA i Brigada, per treballar el
manteniment del polígon.
- 2 trobades amb tècnics de la Diputació de Barcelona, per elaborar el nou pla
de mobilitat del polígon.
Per posar-se en contacte amb els serveis de l’Àrea de Promoció Econòmica:
Servei d’Orientació i Inserció Laboral. Tlf. 93 830 50 01 ext. 24 A/e:
fparera@artes.cat
Servei Omple Artés, atenció a empreses i emprenedors. Tlf. 93 830 50 01,
ext. 6. A/e: promoeco.artes@artes.cat

